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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden gennemgik dagsordenen.  

DPPO anmodede om at få tilføjet et punkt om makrel-flex til dagsordenen.  

Udvalget godkendte dagsordenen.  

 

 

2. Kort orientering om status i sager berørt på tidligere møder 

a. Status vedr. udarbejdelse af administrationsgrundlag og sagsbehandling  

 

Fiskeristyrelsen informerede om udarbejdelse af administrationsgrundlag herunder udarbejdelsen af 

første bølge af instrukser. Næste bølge af instrukser vil komme til januar 2020. Fiskeristyrelsen 

indkalder erhvervet til orienteringsmøde i november med henblik på at orientere om, hvilke ændringer 

erhvervet vil opleve. Tredje og sidste bølge udrulles forventeligt i sommeren 2020. 

 

Fiskeristyrelsen informerede desuden om udarbejdelsen af en håndhævelseshåndbog. Formålet med 

håndhævelseshåndbogen er at sikre en ensretning af kontrol og sanktionering. Fiskeristyrelsen 

indkalder til dialogmøde med erhvervet forventeligt i november, inden håndhævelseshåndbogen tages 

i brug.   

 

b. Notits om registrering af sælskader  

 

Formanden orienterede om, at Fiskeristyrelsen har udarbejdet en notits om registrering af sælskader, 

og at notitsen kan findes på hjemmesiden for Fiskeristyrelsen. 

 

c. Hygiejnekampagne  

 

Fiskeristyrelsen berettede kort om resultaterne af hygiejnekampagnen. Overordnet ser det fornuftigt 

ud med hensyn til hygiejnen. Der har været få overtrædelser. Derudover har kontrollen haft fokus på 

små fartøjer, hvor der har været lidt problemer med temperaturen, hvilket skyldes manglende isning af 

fisken.   

 

FSK efterspurgte en evaluering af kampagnen.  

 

Fiskeristyrelsen er ved at udarbejde en rapport, som de vil rundsende, når den er færdig.  

 

d. Status om to arbejdsgrupper om hhv. bifangst og år-til-år fleksibilitet  

 

Fiskeristyrelsen informerede om kommissorier for de to arbejdsgrupper for henholdsvis bifangst og 

år-til-år-fleksibilitet. Kommissorium for år-til-år-fleksibilitet har været i høring. Fiskeristyrelsen 

indkalder til møde i arbejdsgruppen i forlængelse af udvalgsmødet.  

Kommissorium for bifangst sendes ligeledes i høring i forlængelse af udvalgsmøde, hvorefter 

Fiskeristyrelsen indkalder til første møde i arbejdsgruppen.   

 

 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer  

 

Følgende fiskerier blev drøftet:  

 

a. Kvotebytter  
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Departementet informerede kort om kvotebytter, hvor kvotebytte nr. 100 er på vej. Der er blevet byttet 

lidt brisling og makrel ind i Nordsøen. Derudover er der begrænset efterspørgsel på kvotebytter, så det 

er mest pelagiske arter og industriarter. Der er eksempelvis byttet 4.000 tons laks til Polen, og Danmark 

har modtaget 1.000 tons brisling, som overføres til 2020 med henblik på at afhjælpe den kritiske 

situation i Østersøen for en række fiskerier. Departementet forventede at kunne bytte brisling til torsk i 

Østersø fra de baltiske lande, med henblik på udfordringerne med torsk i Østersøen.  

 

b. Uddeling fra Fiskefonden  

 

Fiskeristyrelsen informerede om høring på uddelinger. Forud for udvalgsmødet blev der udsendt et bilag 

A med oversigt over uddelinger. Der er uddelt mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, sild i hele 

Østersøen samt brisling i Østersøen, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Ift. brisling har Fiskeristyrelsen 

reserveret 1.000 tons, der overføres til 2020.   

  

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  

 

Fiskeristyrelsen informerede om begrænset udnyttelse, hvorfor den nuværende regulering fortsætter 

uændret. 

 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

 

Fiskeristyrelsen informerede om, at der lukkes for fiskeri efter sild i østlige Østersø, da kvoten er 

opfisket. Lukningen ville blive gennemført snarligt.  

 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

 

Fiskeristyrelsen informerede om, at rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak ophæves, da udnyttelsen 

er lav. Der var på tidspunktet for udvalgsmødet opfisket 118 tons ud af 319 tons i Skagerrak og 67 tons 

ud af 163 tons i Nordsøen. 

 

DFPO støttede op om initiativet og foreslog, at ophævelsen skete hurtigt. 

 

 

4. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

Der var ikke indkommet bidrag til punktet forud for udvalgsmødet.  

 

 

5. Orientering om Fiskeristyrelsens arbejde med kontrol af A-status 

 

Formanden orienterede om status for arbejdet med kontrol af A-status. Formanden informerede 

herunder om, at det er en bekymring, at man med reglerne risikerer at ramme særligt mindre fiskere 

og sæsonfiskere, hvilket er utilsigtet og uhensigtsmæssigt.  

 

DFPO opfordrede til at se på reglerne igen og foreslog, at man ser på, om der kan tages udgangspunkt i 

gennemsnittet for de forudgående 2 år med henblik på opfyldelse af aktivitetskravet.  

 

FSK og DPPO henviste begge til deres høringssvar og bad om, at det indstilles til politikerne at se på 

reglerne i en gennemgribende revision, før regler, der virker uhensigtsmæssigt, sættes i kraft.  
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Formanden oplyste, at det vil blive forelagt på politisk niveau, hvorvidt kontrollen af A-status skulle 

indstilles, indtil reglerne er blevet gennemgået og eventuelt revideret, så det sikres, at reglerne ikke 

rammer uhensigtsmæssigt.   

 

Næstformanden bemærkede, at der vil komme mindre ændringer til bekendtgørelsen i nær fremtid, 

uafhængigt af den førnævnte revisionsproces.  

 

 

6. MAF og farvandsskift ved leje af fisk  

 

FSK ønskede at drøfte ophævelsen af en regel i reguleringsbekendtgørelsen mhp. at øge fleksibiliteten 

for MAF-fiskere. Ift. MAF fremgår det, at MAF-fartøjer gerne må skifte imellem forskellige farvande i 

en rationsperiode. Men det gælder kun, hvis de ikke lejer fisk. Hvis en MAF-fisker lejer fisk, fremgår 

det af reguleringsbekendtgørelse (§ 158), at fiskeren så ikke må skifte farvand.  

 

Fiskeristyrelsen berettede, at der ikke var tale om en ny problemstilling, men at der ikke findes 

systemer til at håndtere problemet med farvandsskifte.  

 

DFPO berettede, at de har mødt problematikken ved andre farvandsskifter, hvorfor de gerne så en 

løsning på problemet.  

 

Fiskeristyrelsen foreslog at indkalde til et bilateralt møde med henblik på at finde en løsning.  

 

 

7. Orientering om sager med EU-Kommissionen  

 

Fiskeristyrelsen orienterede om status på de to igangværende sager med Kommissionen – dvs. 

pilotsagen om point samt den supplerende åbningsskrivelse om industrifiskeri mv.  

 

Ift. til pilotsagen om point orienterede Fiskeristyrelsen om bekendtgørelsen om pointtildeling, der 

trådte i kraft 1. oktober 2019. Derudover berettede Fiskeristyrelsen, at gennemgangen af sager er 

startet. Fiskeristyrelsen har gennemgået 150 sager ud af samlet 1000 sager. Målet er have gennemgået 

alle sager ved udgangen af 1. kvartal 2020.  

 

Fiskeristyrelsen informerede desuden om snarlig åbning af fartøjsordningen og opfordrede til, at 

fiskerne ikke afholder sig fra at søge fartøjsordningen pga. frygt for at blive kendt uantagelige, når 

deres sag gennemgås. Alle overtrædelsessager vil blive gennemgået med henblik på eventuel point-

tildeling, men i forbindelse med behandlingen af tilskudsansøgninger til fartøjsordningen vil ansøgers 

eventuelle overtrædelsessager blive gennemgået samtidigt.  

 

Ift. den supplerende åbningsskrivelse om industrifiskeri mv. informerede Fiskeristyrelsen om, at 

Fiskeristyrelsen har sendt udkast til prøvetagningsplaner og kontrolplaner til Kommissionen.  

Derudover orienterede Fiskeristyrelsen om, at der vil blive indkaldt til informationsmøde den 12. 

november.  

 

Fiskeristyrelsen gjorde desuden opmærksom på, at Fiskeristyrelsen i 4. kvartal vil begynde at 

håndhæve krav om, at alle mængder på mere end 50 kg (små bifangster) af hver art skal registreres i 

logbogen, samt at fangsterne skal angives med en tolerance på 10 %. Der vil i første omgang blive givet 

henstillinger for overtrædelser.  
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DFPO gjorde opmærksom på organisationens skepsis ift. til den ændrede praksis for håndhævelsen af 

kravet.  

 

Fiskeristyrelsen informerede om, at parallelt med påbegyndelsen af håndhævelsen vil Miljø- og 

Fødevareministeriet tage problemstillingen op med Kommissionen med henblik på en opblødning af 

kravet.  

 

DPPO opfordrede til, at Miljø- og Fødevareministeriet fortsat og konstant informerer om arbejdet med 

at løfte problemstillingen om usorterede landinger over for Kommissionen. 

 

Fiskeristyrelsen sluttede punktet af med at informere om en ny pilotsag om maskineffekt, som er 

opstået på baggrund af en evaluering af medlemslandenes kontrol af maskineffekt. I den forbindelse 

gjorde Fiskeristyrelsen opmærksom på, at maskineffekt skal registreres og ændres hos både 

Fiskeristyrelsen og Søfartsstyrelsen. Fiskeristyrelsen skal besvare pilotskrivelsen senest 11. december 

til Kommissionen.  

 

 

8. Store Middelgrund 

 

FSK fremsatte et ønske om, at der tillades fiskeri med garn i område 2 i Kattegat.  

 

Departementet konstaterede, at det er korrekt, at garnfiskeri ikke er tilladt i område 2. De danske og 

svenske regler skal dog helst afspejle hinanden, hvorfor det kan blive svært at ændre reglerne for brug 

af tungegarn, da Sverige heller ikke tillader tungegarn i område 2. Departementet foreslog, at der i 

første omgang indhentes biologisk rådgivning ift. at vurdere risikoen for bifangst af torsk med 

tungegarn. Derpå kan spørgsmålet tages op med Sverige. 

 

 

9. Drøftelse af ordninger for yngre fiskere 

 

FSK efterspurgte en evaluering af de nuværende ordninger for yngre fiskere herunder lånefisk-

ordningen. Nærmere bestemt efterspurgte FSK en evaluering af, hvorvidt reglerne har været en succes, 

og hvorvidt de har ført til generationsskifter.  

 

Formanden orienterede om, at der i det nye år vil komme fokus på generationsskifter i dansk fiskeri, 

hvorfor udvalget kan vende tilbage til emnet senere.  

 

 

10. Eventuelt 

 

a. Information til erhvervet med gennemgang af regelgrundlaget for fiskeriet 

i Østersøen i 2020 

 

DFPO ønskede, at Miljø- og Fødevareministeriet udsender en gennemgang af regelgrundlaget for fiskeri 

i Østersøen til fiskerne, da det er vigtigt, at fiskerne har mulighed for at kende vilkårene for fiskeriet i 

2020. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet vil indkalde erhvervet til orienteringsmøde.  
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b. Reguleringsbekendtgørelsens § 46 om aktivitetskrav om 25 % værdi af 

årsmængde skal være fisket inden årets udgang 

 

DFPO påpegede, at der er fejl i skemaerne til beregning af de 25 %, som er vedlagt 

reguleringsbekendtgørelsen som bilag. 

 

Departementet vil i samarbejde med Fiskeristyrelsen gennemgå bilagene med henblik på eventuel 

tilrettelse.  

 

c. Punktet foreslået af DPPO: Makrel-flex  

 

DPPO efterspurgte en forklaring på ikke-overflyttede mængder af makrel fra 2018 til 2019. 

 

Departementet oplyste, at en ansøgning om overførsel af fartøjsmængder ikke nødvendigvis resulterer i 

fuld overførsel, og bemærkede, at det afhænger af, hvilke samlede mængder Danmark rent faktisk har 

fisket, når mængderne for hele året er opgjort, og det dermed ligger klart, hvad der overføres til det 

følgende år. Departementet oplyste, at man undersøger mulighederne for internationale kvotebytter, så 

muligheden for en højere kompensation eksisterer stadig. 


